
 

Sã fim un centru regional de competenþã, reprezentând ARCHIBUS, soluþia nr.1 în lume în domeniul
managementului proprietã?ilor, al infrastructurii ºi al facilitãþilor, pentru a contribui la succesul clienþilor noºtri,
dintr-o perspectivã cu trei componente esenþiale: semenii noºtri, planeta Pãmânt ºi profitul companiei.

ARCHIBUS Solution Center-România este un membru important al comunitãþii româneºti de management
al proprietãþii ºi al facilitãþilor, preºedinte în exerciþiu al ROFMA (Asociaþia Românã de Facility Management),
fost vicepreºedinte al ROGBC (Consiliul român pentru clãdiri verzi) ºi membru al ICSC (International Council
of Shopping Centres).
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Fondatã în 2007, compania ARCHIBUS Solution Center-
România este liderul de piaþã în România pentru Sisteme 
Integrate de Management al Spaþiilor de lucru.
În prezent, compania este responsabilã de dezvoltarea ºi 
consolidarea ARCHIBUS în România ºi toatã regiunea din 
jurul acesteia, cuprinzând: 
TURCIA, BULGARIA, SERBIA, CROAÞIA, UNGARIA, MOLDOVA, 
SLOVENIA, MACEDONIA, KOSOVO, BOSNIA ºi HERÞEGOVINA, 
GRECIA.
Dacã gestionaþi proiecte imobiliare, proprietãþi ori centre 
comerciale sau dacã sunteþi responsabil cu planificarea 
spaþiilor de lucru, cu managementul facilitãþilor, 
mentenanþa clãdirilor ºi a echipamentelor ori cu 
managementul sustenabilitãþii ºi al riscului, ARCHIBUS 
Solution Center-România vã poate oferi un instrument 
eficient, cu ajutorul cãruia vã puteþi atinge obiectivele 
strategice.

www.asc-ro.com

Misiunea noastrã

Implicarea în asociaþiile profesionale de management al proprietãþii
ºi al facilitãþilor din România
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Etapa implementãrii este realizatã de ARCHIBUS România prin aplicarea metodologiei privind cele mai
bune practici ARCHIBUS, dezvoltatã ºi îmbunãtãþitã pe parcursul proiectelor noastre.

ARCHIBUS este furnizorul nr.1 în lume al solu?iilor pentru Real Estate, Infrastructurã ?i Facilities 
Management.  Astãzi, peste 4.000.000 de utilizatori ARCHIBUS din toatã lumea economisesc împreunã mai 
mult de 100 miliarde USD în fiecare an pentru propriile organizaþii. Disponibil în 190 de þãri ºi în peste 30 de 
limbi, ARCHIBUS este susþinut prin intermediul unei reþele globale ce cuprinde peste 1.600 de specialiºti. Mai 
mult de 16.000 de organizaþii – din domeniile petrol ºi gaze, telecomunicaþii, utilitãþi, sectorul public, finanþe 
ºi alte sectoare de activitate, utilizeazã soluþiile ARCHIBUS pentru a-ºi reduce costurile cu infrastructura ºi 
facilitãþile cu pânã la 34%. Bazate pe web, disponibile pentru dispozitive mobile, scalabile ºi simplu de 
utilizat, soluþiile ARCHIBUS vizeazã o largã paletã de funcþii proprii managementului proprietã?ilor, al 
infrastructurii ºi al facilitãþilor cu o modalitate de abordare complet integratã – în scopul reducerii costurilor, 
al diminuãrii riscurilor ºi al optimizãrii nivelurilor serviciilor.

Lease2Cash, o soluþie pentru managementul proprietãþii, vã ajutã sã realizaþi standardizarea ºi 
automatizarea activitãþilor administrative recurente legate de închiriere, vizând rezolvarea unor probleme 
cum ar fi notificãrile privind expirarea timpului de închiriere, facturarea, definirea chiriei procentuale, 
alocarea ºi reconcilierea costurilor,  cu scopul de a mãri gradul de ocupare ºi gradul de pãstrare a chiriaºilor.

Prin combinarea celor mai bune practici interna?ionale cu asisten?a ?i informa?iile
locale ?i folosind cele mai bune tehnologii disponibile pe pia?ã, ARCHIBUS
Solution Center-România oferã solu?ii pentru organiza?ii în sectoare precum
finan?e, telecomunica?ii, energie, educa?ie, produc?ie ?i multe altele.
 

Echipa româneascã a dobândit competenþe de primã clasã prin instruiri profesionale ºi prin experienþa
câºtigatã din implementarea unor proiecte complexe în România ºi Europa. Experienþa noastrã profesionalã
este confirmatã de multiplele certificãri ARCHIBUS pe care le-am obþinut. 
Consultanþii noºtri sunt certificaþi în mai multe tehnologii, cum ar fi PMP, Java, ISTQB, AutoCAD ºi Revit,
BPMN, fiind în mãsurã sã ofere cunoºtinþe de specialitate clienþilor noºtri. 
Din punctul de vedere al domeniului Managementul proprietãþii ºi al facilitãþilor, consultanþii români sunt
certificaþi de IFMA, pentru specialiºtii în managementul facilitãþilor, de TUV-ROFMA, pentru specialiºtii în
managementul imobiliar, ºi urmeazã studii de masterat în managementul imobiliar ºi al facilitãþilor la
Universitatea Sheffield.

Competenþele esenþiale obþinute de ARCHIBUS Solution Center-România

Valori oferite partenerilor de afaceri
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Un aspect esenþial pentru succesul oricãrei implementãri priveºte conversia datelor. Preocuparea noastrã
nu are legãturã numai cu adaptarea acestei soluþii la procesele comerciale ºi necesitãþile particulare ale
clienþilor noºtri, ci dorim în egalã mãsurã sã îi susþinem pe aceºtia pentru a aduna, a organiza ºi a
standardiza informaþiile. Dupã preluarea datelor, platforma ARCHIBUS devine spaþiul de stocare al
companiei pentru informaþii preþioase ºi, mai mult decât atât, un sistem intern de cunoºtinþe care
cuprinde roluri, proceduri, fluxuri de lucru ºi procese.

Scurtã privire asupra ARCHIBUS...

Managementul contractelor, o soluþie care extinde funcþiile oferite de managementul închirierilor cu
funcþii suplimentare ºi fluxuri de lucru care vã permit sã gestionaþi toate tipurile de contracte.

Managementul cataloagelor, o dezvoltare a aplicaþiei standard Catalogul achiziþiilor pentru companii,
vã permite sã standardizaþi ºi sã optimizaþi necesitãþile interne de achiziþionare ºi sã le integraþi cu
procedurile ºi cu fluxurile de lucru organizaþionale ale companiei. 

Managementul personalului de pe teren, o soluþie mobilã integratã cu aplicaþiile ARCHIBUS Gestionarea
clãdirilor ºi Managementul flotei, vã permite sã optimizaþi operaþiile de asistenþã ºi costurile
corespunzãtoare în industria telecomunicaþiilor.

Soluþiile suplimentare ARCHIBUS Solution Center-România

 
Implementarea metodologiei – garanþia succesului proiectelor



Clienþii noºtri îºi desfãºoarã activitatea în domenii cum ar
fi petrol ºi gaze, utilitãþi, telecomunicaþii, comerþ cu
amãnuntul, servicii de management al proprietãþii ºi al
facilitãþilor ºi gestioneazã un volum impresionant de date
(mai mult de 14.000 de clãdiri, peste 3.000.000 de metri
pãtraþi reprezentând spaþii de lucru, sute de comenzi de
produse sau de servicii anual). Chiar dacã aparþin unor
domenii atât de diferite, clienþii noºtri au în comun
capacitatea, oferitã de soluþiile ARCHIBUS, de a-ºi
gestiona într-un mod mai eficient activele, de a accelera
procesele ºi de a susþine obiectivele strategice ale
propriilor companii.

ARCHIBUS România este o parte activã a reþelei globale
de experienþã profesionalã în domeniu.
Am fost implicaþi în multe proiecte în afara graniþelor
României, fapt care ne-a permis sã ne îmbunãtãþim
cunoºtinþele ºi metodologia.

Eficacitatea în derularea proiectelor în parteneriat ne-a fost recunoscutã în mod public
 în 2012 la Conferinþa internaþionalã a utilizatorilor ARCHIBUS, desfãºuratã la Boston,
unde ARCHIBUS România a obþinut Premiul pentru Excelen?ã ARCHIBUS ?i reconfirmatã
în 2013 la Conferin?a Europeanã de Facilities Management de la Praga prin câ?tigarea
Marelui premiu Partners Across Borders, împreunã cu iNNOVA din Turcia ºi
Procos Group din Belgia, pentru implementarea proiectului TEISYS la Turk Telekom.

Reþeaua globalã de experþi locali
care colaboreazã în ecosistemul ARCHIBUS

Str. Lt. ?tefan Marinescu nr. 9, 060773 Bucure?ti, Sector 6, România
E-mail: archibus@asc-ro.com
www.asc-ro.com

Telefon: +40 (0)21 311 88 39
                  +40 (0)21 311 88 40/29
Mobil :   +40 (0)755 15 78 11
                  +40 (0)744 42 15 67

Clienþii
ARCHIBUS Solution Center-România


